Etik Ahlak İlişkisi Bağlamında Medya
Konferansı Gerçekleştirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında her
ay yapılmakta olan konferansların on üçüncüsü, Üst Kurulun Ankara Bilkent`teki
merkezinde gerçekleştirildi. "Etik Ahlak İlişkisi Bağlamında Medya" konulu konferansa
ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam konuşmacı olarak katıldı.
Konferansa Üst Kurul Üyesi Av. Mehmet Dadak ile kurum yöneticileri ve çalışanları
dinleyici olarak katıldılar.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, konferansın
açılışında yaptığı konuşmada, felsefeye ilişkin tartışmaların toplumun ilgisini
çekmeyeceği şeklinde kanaatler bulunduğunu, buna karşılık dingin bir ortamda insanın
düşüncelerini değerlendirmesinin ayrı bir zevki olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet
İnam’ın felsefe alanında çok özel bir yeri olduğunu belirten RTÜK Başkanı, aylık RTÜK
toplantıları kapsamında düzenlenen “Etik Ahlak İlişkisi Bağlamında Medya” konulu
konferansın kitap haline getirilerek tüm çalışanların istifadesine sunulacağını açıkladı.
ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam, ahlakın bir arada yaşama
problemlerini ihtiva eden bir tecrübe alanı olduğunu belirterek, bir arada yaşayanların

birbirleriyle ve dünyayla ilgili haberleri paylaşmalarının gerektiğini, bu nedenle de
medyanın önemli bir rolü olduğunu söyledi. Haberlerin hayatımızı tanzim ettiğini, güzel
bir dünyada yaşamak istiyorsak haberlerle ilişkimizi iyi kurmamız gerektiğini ifade eden
Prof. Dr. Ahmet İnam, bu bağlamda haber ahlakının önemli olduğunu vurguladı.
Habere boğulduğumuzu, haberle oluşturulduğumuzu, haberle yönlendirilip, haberle
inşa edildiğimizi söyleyen Prof. Dr. İnam, teknolojinin başlangıçta insan tarafından
yaratılıp, insan tarafından kullanıldığını, yönlendirildiğini, ancak zamanla piyasa, kültür
gibi bileşenlerle karışınca insanın kontrolünden çıktığını belirterek, “Haber de
teknolojinin bir parçasıdır. Haberleri planlayanlar, hazırlayanlar, haberlerle birlikte
kendilerinin de büyük bir çerçevenin içinde yaşadıklarını unutmamalıdırlar” diye
konuştu.
Haberin gerçekliği göstermesi gerekirken, zamanla gerçekliğin üzerini örtü gibi
örttüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet İnam, “Olup bitene giydirilmiş bir maske midir
haber? Bizi bihaber kılan haberle nasıl yaşanır? Habersizliğin farkında olmak bir haber
değil midir? Teknoloji olanaklarımızı genişlettikçe neden haberden kuşku duyuyoruz?
Apansız artan haberlerle haber sarhoşluğu mu yaşıyoruz? Telefonlar gelişti ama
telefonla iletilen haberlerin değeri artıyor mu? Bu kadar konuşuyoruz ama hayat daha
güzel oluyor mu?” sorularını sordu.
Araçların haberden, teknik olanakların haberin içeriğinden önde olduğunu söyleyen
Prof. Dr. İnam, “Haber teknolojileri ilerliyor ama haber içerikleri; bizim yaşantımız
geride kalıyor. Telefonla maymun arasındaki uçurum, teknoloji ile insan arasındaki
uçurum kadardır” diye konuştu. Prof. Dr. İnam, haberin, çıkar haline geldiğini ve
stratejik iletişimin aracı olduğunu belirterek, ajansların kulaklarımıza ve gözlerimize
adeta ambargo koymuş olduklarını söyledi.
Her insanın haber olduğunu ancak insanın bundan bihaber olduğunu savunan Prof.
Dr. Ahmet İnam, “İnsan haber olduğunu unutuyor ve bu unutkanlık haberin stratejik
malzeme haline gelmesine neden oluyor” diye konuştu. “Haberleşme insanlaşmadır”
diyen Prof. Dr. İnam şunları söyledi:
“İnsan haber olduğunu anlayamadıkça hayatın kara haberleri kulağını tırmalayacaktır.
Dünyanın fasa fisosuna o kadar boğuluyoruz ki hayata yüksekten bakma şansını
kaybediyoruz ve hayatımız cehenneme dönüyor. Hayattan hiç haber almadan boyuna
haber dinliyoruz. Sevgiden haber var mı hiç merak etmiyoruz.”
Prof. Dr. Ahmet İnam, haberle uğraşan insanların habere küçük ve teknik bir şey gibi
bakmamaları gerektiğini de vurgulayarak, “Haberle yaşayanların yaşama sevinçlerinin
ortadan kalkmaması lazım. Haber verenlerin, haber kaynaklarının bu ilkeler üzerinde
olmasına dikkat etmeli. Bu yasaklarla olmaz ama örnek olunarak yapılabilir” diye
konuştu.
ODTÜ Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam konuşmasına katılımcıların
soruları ile devam etti. Üst Kurul Üyesi Av. Mehmet Dadak’ın “Haberlerin üretilmesinde,
reel olan haberlerin arkasında kim var?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Hiçbir olup biten
olup bittiği gibi aktarılamaz. Gerçeği aktarıyorum diye bir şey söz konusu olamaz.
Ancak yorumlar, üsluplar, tasvir bile olsa anlatma üslubunuzdaki tavrınız haberleri
aktarmada böyle verilebilir.” dedi. (27.05.2010)

